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SAMOLOTOWA WYCIECZKA DO PARYŻA                                                                                                                              

TERMIN: 19 – 22.01.2023 

1 DZIEŃ: Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie o godz. 4.00, wylot do Francji o godz. 6.25. Przylot na 

lotnisko Paryż – Orly o godz. 9.00. Przejazd komunikacją miejską do hotelu, złożenie bagaży. Przejazd metrem 

na zwiedzanie miasta, które zaczniemy od dzielnicy historycznej, czyli Dzielnicy Łacińskiej, ze słynnym 

Uniwersytetem Sorbona, Panteonem, gdzie spoczywa M. Skłodowska-Curie; najpiękniejsze ogrody w Paryżu – 

Ogrody Luksemburskie – byłe ogrody królewskie Marii Medycejskiej. Spacer wzdłuż Sekwany, aby odkryć zakątki 

uczęszczane przez wielką, polską emigrację z XIX w.; Wyspa la Cite - najstarsza część miasta z katedrą Notre 

Dame( z zew ); Conciergerie ( z zew ) czyli słynne więzienie z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, gdzie 

więziono Marię Antoninę; najstarszy most Paryża – Pont Neuf; Centrum Pompidou (z zewnątrz) - budynek,               

w którym mieści się muzeum sztuki współczesnej oraz główna biblioteka publiczna stolicy Francji. Powrót do 

hotelu, zakwaterowanie, nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd na Wzgórze Montmartre, które należy do najbardziej klimatycznych miejsc 

Paryża. Zwiedzanie Bazyliki Sacré Coeur oraz podziwianie przepięknej panoramy miasta ze szczytu wzgórza. 

Przez długie lata Montmarte, była dzielnicą artystów i nowatorskiego świata bohemy. To właśnie tutaj żyli                       

i tworzyli m. in. Picasso, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, czy Utrillo. W trakcie spaceru zobaczymy z zew. m.in. 

legendarne kabarety i kawiarnie, w których przesiadywała bohema: Moulin Rouge, Plac de Tertre – jeden                    

z najbardziej malowniczych zakątków Paryża oraz Plac Pigalle. Opera z zewnątrz, Plac Vendome                         

z kolumną Vendome przedstawiającą zwycięstwa Francuzów w latach 1805 - 1807, Hotel Ritz, gdzie mieszkały 

największe gwiazdy amerykańskiego kina oraz księżna Diana); Plac Zgody z obeliskiem z Luksoru; Pola 

Elizejskie – spacer najpiękniejszą ulicą świata, reprezentacyjną aleją Paryża z licznymi teatrami, restauracjami, 

kinami i ekskluzywnymi sklepami; Łuk Triumfalny na Placu de Gaulle'a zbudowany dla uczczenia tych, którzy 

walczyli i polegli za Francję w czasie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Powrót do hotelu, nocleg.  

3 DZIEŃ: Śniadanie, rejs po Sekwanie – podczas którego zobaczymy słynne mosty oraz najważniejsze 

zabytki Paryża z perspektywy rzeki: Wieżę Eiffla, Katedrę Notre Dame, czy Grand Palais. Wjazd na Wieżę Eiffla 

– najsłynniejszą żelazną budowlę Paryża, która od 1889 r. jest symbolem miasta ( wjazd uzależniony od 

dostępności biletów ). Luwr ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki europejskiej: m.in. Mona Liza, Wenus  z Milo, 

Nike  z Samotraki. Powrót do hotelu, nocleg. 

4 DZIEŃ:  Wczesny wyjazd z hotelu (tego dnia śniadanie we własnym zakresie ). Przejazd komunikacją 

miejską na lotnisko. Wylot do Polski o godz. 9.50. Przylot do Warszawy  o godz. 12.10. Zakończenie wycieczki.  

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA ORAZ GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE !!! 

CENA WYCIECZKI:  1.540 zł/os + koszt biletu lotniczego  

Cena obejmuje:  3 noclegi w hotelu sieci Comfort, IBIS lub podobnej ( pokoje 2 osobowe ), 2 śniadania 

francuskie ( na słodko ), ubezpieczenie NNW (do 15.000 PLN) i KL  (do 15.000 Euro), opiekę pilota, składkę na 

TFG i TFP, podatek Vat. 

Cena nie obejmuje: biletu lotniczego na trasie Warszawa – Paryż – Warszawa (cena biletu uzależniona od 

wielkości bagażu, cena na dzień przygotowania oferty: z jednym małym bagażem podręcznym o wymiarach 

40x20x30 cm od 660 zł; cena z małym bagażem podręcznym o wymiarach 40x20x30 cm + walizka do 10 kg                   

o wymiarach 55x40x23 cm od 890 zł ), biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, 



przewodnika miejscowego, biletów komunikacji miejskiej, podatku miejskiego – razem 195 Euro/os,  

dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  z wyjazdu z przyczyn zachorowania m.in. na Covid-19; 

dopłaty do pokoju jednoosobowego – 600 zł, wydatków osobistych, wyżywienia nie uwzględnionego w programie.  

UWAGA!!! Dla chętnych możliwość uczestnictwa w spektaklu w kabarecie Moulin Rouge. Kabaret Moulin 

Rouge to symbol nocnego życia w Paryżu. Przyjdź do Moulin Rouge w Paryżu i obejrzyj niesamowite show 

w wykonaniu przepięknych tancerek paryskiego kabaretu. Tylko tutaj zobacz słynną rewię „Feerie”,                     

a podczas przedstawienia skosztujesz najlepszego szampana. Zachwyć się Paryżem podczas przedstawienia 

w Le Moulin Rouge à Paris. Spektakl rozpoczyna się o godzinie 23:00. O tej porze w kabarecie na chwilę 

gasną światła, tworzy się odpowiedni nastrój i powoli rozbrzmiewają dźwięki kabaretowej muzyki. Cisza 

jednak nie trwa długo, w ciągu kilku chwil kabaret Moulin Rouge przeistacza się  w barwną, pełną radości              

i szaleństwa rewię! Na scenie pojawiają się artyści, jest słynna grupa Doriss Girls, są pióra, cekiny, jest 

kankan... Rewia w Moulin Rouge w Paryżu to taniec w wykonaniu przepięknych, skąpo ubranych tancerek. 

Artystki często prezentują się, topless ozdobione wyłącznie biżuterią lub barwnymi piórami. Przeplatana 

elementami cyrkowymi rewia potrafi zaskoczyć najlepszych koneserów tego gatunku. Cena wstępu + 0,5 l 

szampana na osobę – 140 euro/os ( płatne w biurze ).  

 

Sugerujemy, aby każdy uczestnik wyrobił sobie EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO – EKUZ. Kartę można otrzymać za darmo w oddziałach NFZ. 
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